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Програмирайте сами какво да 

гледате по телевизията
Наслаждавайте се на музика, филми и снимки, разположени удобно в хола. Използвайте времето 

пред телевизора по най-добрия начин, с пауза в TV предаване на живо с едно докосване, 

незабавно повторение и FlexTime. Гледайте любимите си програми, когато поискате, без да 

пропуснете и миг.

Гледайте телевизия по-качествено
• Паузата в TV предаване на живо с едно докосване незабавно замразява действието
• Незабавно повторение на ценни мигове от ТВ програма с едно натискане на бутон
• FlexTime: гледайте началото, докато записвате края

Вдъхва живот на видеоклиповете
• Компонентно видео с прогресивно сканиране за оптимално качество на образа

Записва и възпроизвежда всичката ви музика и филми
• Режимът Dual Media е удобен за записване на DVD+-R/RW, DVD+R DL
• Възпроизвежда формати DivX, MP3, WMA и снимки от цифров фотоапарат (JPEG)
• Сертифициран за DivX Ultra за подобрено възпроизвеждане на DivX видео

Лесна употреба
• Мултимедийният джубокс с твърд диск ви дава възможност да съхранявате филми, 
музика и снимки

• Лесно прехвърляне на файлове между твърд диск, DVD и високоскоростен USB 2.0



 Сертифициран за DivX Ultra

Благодарение на поддръжката на DivX 
можете да се наслаждавате на DivX 
кодирано видео в комфортната обстановка 
на вашия хол. Форматът DivX е базиран на 
MPEG4 видеокомпресия, която позволява 
записването на големи файлове като филми, 
филмова музика и музикални клипове на 
носители като CD-R/RW и DVD записваеми 
дискове. DivX Ultra съчетава 
възпроизвеждане на DivX с ценни функции 
като вградени субтитри, различни езици за 
аудиоканала, множество записи и менюта в 
единен удобен файлов формат.

Мултимедиен джубокс с твърд диск
Направете си собствен цифров 
мултимедиен джубокс в дневната. 

Прехвърляйте бързо и удобно файлове във 
формати MP3, WMA, MPEG2, DivX, DivX 
Ultra, Xvid, JPEG и HD JPEG на вградения 
твърд диск на записващото устройство - от 
CD и DVD или от USB ключодържатели, 
портативни мултимедийни плейъри, 
цифрови камери и дори от някои AV 
устройства. Възпроизвеждайте по всяко 
време любимите си филми, музика и снимки 
на телевизора или на системата за домашно 
кино. Възможностите са безкрайни, както и 
развлечението.

Прехвърляне на файлове: HDD, DVD, 
USB

Благодарение на пълната преносимост на 
файловете можете да прехвърляте или 
копирате мултимедийните си файлове от 

един източник в друг, без значение дали те 
са съхранени на твърдия диск на рекордера, 
на DVD или на USB флаш диск.

Пауза в TV предаване на живо с 1 
допир
Паузата в TV предаване на живо ви дава 
пълно управление на гледането. Щом се 
включи рекордерът, много голяма вградена 
памет автоматично започва да записва 
гледаната програма -- това ви дава 
възможност да правите пауза, да повтаряте 
или запаметявате програмата по всяко 
време. Ако трябва да прекъснете гледането, 
можете да направите пауза в 
телевизионната програма "на живо" само с 
едно докосване на бутон и да продължите 
да я гледате, когато ви е удобно.
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Картина/дисплей
• цифрово-аналогов преобразувател: 10 битов, 54 

MHz
• Цифро-аналогов преобразувател: 10 битов, 54 

MHz
• Подобрение на картината: Прогресивно 
сканиране

Звук
• цифрово-аналогов преобразувател: 24 битов, 96 

kHz
• Цифро-аналогов преобразувател: 24 битов, 96 

kHz

Видеозапис
• Записваща система: PAL
• Формати на компресиране: MPEG2
• Режими на запис: Високо качество (HQ), 
Стандартно възпроизвеждане (SP), Стандартно 
възпроизвеждане плюс (SPP), Удължено 
възпроизвеждане (LP), Удължено 
възпроизвеждане (EP), Свръхдълго 
възпроизвеждане (SLP), Свръх-удължено 
възпроизвеждане (SEP)

• Аудиокомпресия: Dolby Digital
• Носители за запис: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, 

DVD+R DL, HDD
• Подобрения за запис: Автоматично маркиране 
на глави, Разделяне, Изтриване, Ръчно 
маркиране на глави, Запис с едно докосване 
(OTR), Запис на името на програмата, запис на 
идентификатора на станцията

Възпроизвеждане на видео
• Носители за възпроизвеждане: CD-R/CD-RW, 

DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-видео, Video 
CD/SVCD, DVD+R DL, DVD-R DL, USB флаш 
устройство

• Формати на компресиране: MPEG2, MPEG1, 
DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, MPEG4

Аудио възпроизвеждане
• Носители за възпроизвеждане: Аудио CD, CD-

R/RW, DVD+R DL, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, 
MP3-CD, MP3-DVD, USB флаш устройство, 
WMA-CD

• Формат на компресиране: Dolby Digital, MP3, 
Многоканален MPEG2, PCM, WMA

Възпроизвеждане на стоп-кадър
• Носители за възпроизвеждане: CD-R/RW, 

DVD+R DL, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Picture 
CD, USB цифрова камера (PTP), USB флаш 
устройство

• Формат за компресиране на картини: JPEG, 
Снимки с JPEG цифрова камера

• Подобрение на картината: Слайдшоу с 
възпроизвеждане на MP3, Създаване на албуми, 
Завъртане, Слайдшоу с възпроизвеждане на 
музика, Увеличение

Носители за съхранение на данни
• Капацитет на твърдия диск: 160 GB

• Подобрения за запис на твърд диск: Незабавно 
повторение, пауза в TV предаване на живо, 
FlexTime, Незабавен скок, Буфер за изместване 
по време

• Капацитет на мултимедийния джубокс с твърд 
диск: до 150 филма във формат DivX, 4 500 
песни или 10 000 снимки

• Копиране от твърд диск на DVD: 
Високоскоростен (32x)

• Капацитет на запис на твърд диск: 180 ч
• Скорост на сканиране на видео от HDD: 16x, 

256x, 4x, 64x

Тунер/приемане/предаване
• телевизионна система: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, 

SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'

Възможности за свързване
• Предни/странични букси за свързване: Аудио 
вход Л/Д, Вход за CVBS, i.LINK вход за DV 
(IEEE1394, 4-изв.), USB 2.0

• Задни конектори: Аналогов изход за звук ляв/
десен, Изход за композитно видео (CVBS), 
Цифров коаксиален изход, Вход за RF антена/
телевизионен изход, Изход S-Video, SCART1 
(CVBS, RGB изход), SCART2 (CVBS, RGB вход), 
Изход на компонентно видео

• Повече възможности за свързване: Управление 
на DV камкордер по i.LINK

Удобство
• Подобрения за програмирането/таймера: 
Програма за дневно/седмично повторение, 
Ръчен таймер, Запис с едно докосване, 
ShowView, VPS/PDC управление на записа, 
Автоматичен сателитен запис, Директен запис

• Програмируеми събития: 25
• Мултимедиен джубокс с твърд диск: Divx, 
Снимки с JPEG цифрова камера, MP3, WMA

Мощност
• Захранващ блок: 220-240 V, 50 Hz
• Мощност на потребление: 28 W
• Мощност на потребление в режим на 
готовност: 3,7 W

Аксесоари
• Аксесоари в комплектацията: Кабел за антената, 
Ръководство за бърз старт, Дистанционно 
управление, Ръководство за потребителя, 2 бр. 
батерии тип AAA, Кабел пълен SCART

Размери
• Тегло вкл. опаковката: 5,8 кг
• Габарити на опаковката (ШxВxД): 571 x 123 x 

421 мм
• Размери на изделието (ШxДxВ): 435 x 324 x 43 
мм

• Тегло на изделието: 3,8 кг

Екологични спецификации
• С екологичен дизайн
•
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